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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00014/2022

Às 08:00 horas do dia 11 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 02/2022 de 03/01/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 131540/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2022. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Caminhão Coletor/ Compactador com a finalidade de atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Piracanjuba/GO.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Caminhão
Descrição Complementar: Conjunto caminhão com compactador de resíduos sólidos montado; - Caminhão leve
novo, zero km; - Potência mínima de 180 cv PBT 16 ton; - Cabine com barra de proteção nas portas, cinto de
segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecidos, regulagem de altura de direção. – Carga útil mínima de 4.800 kg.
– Motor diesel; - Direção hidráulica; - Ar Condicionado original do veículo; - Com capacidade mínima de lixo
compactado 15 m³, comandos hidráulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas; -
Sinalização sonora de marcha ré, Bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de força do chassi ou por
meio de cardan, depósito em chapa de aço SAE 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira,
acionado por cilindros hidráulicos, força de compactação mínima 8000 kgf, força do escudo ejetor mínima 1300 kgf; -
Caixa de chorume mínimo 90 Litros; - Teto em chapa lisa, cilindro de dupla ação e sistema de carregamento traseiro;
- Plataforma traseira para mínimo 04 pessoas, garras de sustentação para operadores; - Taxa de compactação 3:1; -
Iluminação na praça de carga traseira para trabalho noturno; - Sinalização conforme normas de trânsito.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 440.000,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 20,00

Histórico
Item: 1 - Caminhão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
23.227.868/0001-24 COMERCIAL

DINAMICA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 540.000,0000 R$ 540.000,0000 31/03/2022
11:00:38

Marca: IVECO 
Fabricante: IVECO 
Modelo / Versão: TECTOR 170E21 COMPACTADOR DE LIXO 15M3 4X2 TURBODI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto caminhão com compactador de resíduos sólidos
montado; Caminhão leve novo, zero km; Potência 206 cv PBT 16 ton; Cabine com barra de proteção nas portas,
cinto de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecidos, regulagem de altura de direção. Carga útil de 10.610
kg. Motor diesel; Direção hidráulica; Ar Condicionado original do veículo; -Com capacidade de lixo compactado
15 m³, comandos hidráulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas; - Sinalização
sonora de marcha ré, Bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de força do chassi ou por meio de
cardan, depósito em chapa de aço SAE 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira,
acionado por cilindros hidráulicos, força de compactação mínima 8000 kgf, força do escudo ejetor mínima 1300
kgf; Caixa de chorume mínimo 90 Litros; Teto em chapa lisa, cilindro de dupla ação e sistema de carregamento
traseiro; Plataforma traseira para mínimo 04 pessoas, garras de sustentação para operadores; Taxa de
compactação 3:1; - Iluminação na praça de carga traseira para trabalho noturno; Sinalização conforme normas
de trânsito. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 540.000,0000 23.227.868/0001-24 11/04/2022 08:00:00:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item



Evento Data Observações
Encerramento
análise de
propostas

11/04/2022
08:04:57 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 11/04/2022
08:11:01 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

11/04/2022
08:21:02 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

11/04/2022
08:22:39 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 11/04/2022
08:22:39 Item encerrado para lances.

Cancelado no
julgamento

11/04/2022
08:31:51

Item cancelado no julgamento. Motivo: •O valor oferecido pela Empresa melhor classificada
encontra-se acima do valor estimado no Edital. Mesmo após tentativa de Negociação por parte da
Pregoeira a empresa não conseguiu chegar no valor estimado. Ficando então o item 01
Fracassado dos autos do Pregão Eletrônico nº 14/2022.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 11/04/2022
08:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 11:00 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso
prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 11/04/2022
08:01:01

• Bom dia senhores licitantes, sou a Jacqueline Campos, Pregoeira Oficial da Prefeitura
Municipal de Piracanjuba/GO.

Pregoeiro 11/04/2022
08:01:06

• Estamos iniciando a sessão referente os autos do Pregão Eletrônico n.º 14/2022,
promovido pelo Município de Piracanjuba/GO.

Pregoeiro 11/04/2022
08:01:21

• Antes de abrir os itens para lances, peço a atenção de todos para alguns breves
avisos a respeito da presente licitação.

Pregoeiro 11/04/2022
08:01:27

• É importante deixar bem claro que é de responsabilidade do licitante todas as
transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o
oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.

Pregoeiro 11/04/2022
08:01:31

• Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento
operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n.º 10.024, de 2019.

Pregoeiro 11/04/2022
08:01:36

• A etapa de lances na sessão eletrônica durará 10 (dez) minutos, e após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado

nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão eletrônica.
Pregoeiro 11/04/2022

08:01:41
• O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo R$ 20,00 (Vinte
reais), tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que

cobrir a melhor oferta.
Pregoeiro 11/04/2022

08:01:47
• De acordo com as disposições do Edital, as condições de habilitação poderão ser

comprovadas por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores –
SICAF.

Pregoeiro 11/04/2022
08:02:03

• Após a etapa de lances, caso julgue necessário realizarei diligência, com fundamento
no art. 43, §3º, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, destinada a
esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no

momento do cadastramento da proposta.
Pregoeiro 11/04/2022

08:02:21
• Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação

de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazos e
condições estabelecidas no instrumento convocatório, a não apresentação da Proposta

Reajustada nos moldes do Edital acarretará a Desclassificação da Empresa.
Pregoeiro 11/04/2022

08:03:05
• As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat),

com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições
de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Pregoeiro 11/04/2022
08:03:09

• Boa sorte a todos!

Pregoeiro 11/04/2022
08:04:51

• IMPORTANTE: Lembrando que o valor estimado no Edital é o valor máximo aceitável
por esta Municipalidade, caso a Empresa não consiga chegar no valor estimado, qual

seja R$ 440.000,00, a licitação será fracassada.
Sistema 11/04/2022

08:10:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 11/04/2022

08:10:01
A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se

conectados.
Sistema 11/04/2022

08:11:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.



Pregoeiro 11/04/2022
08:11:04

SOLICITO A LICITANTE, que já estude a possibilidade de reduzir o valor da proposta
apresentada para o valor estimado no Edital, qual seja R$ 440.000,00.

Sistema 11/04/2022
08:21:02

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 11/04/2022
08:22:39

O item 1 está encerrado.

Sistema 11/04/2022
08:22:41

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 11/04/2022
08:25:11

Para COMERCIAL DINAMICA EIRELI - • Bom dia! Sr (a) Licitante encontra-se logado
(a)?

Pregoeiro 11/04/2022
08:25:31

Para COMERCIAL DINAMICA EIRELI - • Em razão do disposto no art. 38 do Decreto
Federal nº 10.024, de 2019, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da

sua proposta, referente ao item 01.
Pregoeiro 11/04/2022

08:26:18
Para COMERCIAL DINAMICA EIRELI - • Lembrando que proposta apresentada pela

licitante encontra-se acima do valor estimado no Edital, sendo tal valor, o valor
máximo aceitável por esta Municipalidade, qual seja R$ 440.000,00

23.227.868/0001-
24

11/04/2022
08:27:42

Bom dia! Senhor Pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir ao valor estimado.

Pregoeiro 11/04/2022
08:30:40

Para COMERCIAL DINAMICA EIRELI - • Imaginei, a diferença é muito grande... Porém
infelizmente, conforme informado não será aceito valor acima do estimado. Ficando a

licitação então Fracassada. Agradeço a participação da Empresa.
Sistema 11/04/2022

08:31:51
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
23.227.868/0001-

24
11/04/2022
08:32:19

Ok! Caso precise de algum orçamento para um novo processo, estamos à disposição.

Pregoeiro 11/04/2022
08:32:20

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/04/2022 às
09:02:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 06/04/2022
10:15:20

Abertura da sessão
pública

11/04/2022
08:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

11/04/2022
08:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

11/04/2022
08:22:41 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 11/04/2022
08:31:51 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

11/04/2022
08:32:20

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/04/2022 às
09:02:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:06 horas do dia 11 de abril
de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JACQUELINE SILVA CAMPOS 
Pregoeiro Oficial

TAYNARA CARDOSO BARBOSA
Equipe de Apoio

ELIETE ELIAS MOREIRA GOMES
Equipe de Apoio

Voltar   
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